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 KDYŽ SE LIDÉ NEBOJÍ STRAŠNÉHO, PAK SE BLÍŽÍ HROZNÉ (Lao-c) 
ČÍSLO 1 * 6. 3. 2019* ROČNÍK XXVIII. 

 
Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec Klaudios Ptolemaios. Podle vyprávění 
obchodníků a vojáků kreslil mapy vzdálených zemí. Velké pohoří na severu země, v níž podle něj žil velký národ Boiochaimů, 
označil jako Askiburgion. Přiložíte-li Ptolemaiovu mapu na mapu dnešní, pod Askiburgionem naleznete Nízký a Hrubý Jeseník, 
část Slezska i střední Moravy. I mezi tvůrci tohoto listu naleznete nejednoho učeného Boiochaima. Na sklonku 19. století si 
příznivci strany realistické, sdruženi kolem T. G. Masaryka uvědomili, že potřebné změny společenské vyžadují více informačních 
zdrojů. A tak vznikl v roce 1886 list ČAS, od počátku redigovaný Janem Herbenem. V roce 1990 si vydavatelé tohoto listu 
vypůjčili název i původní grafickou podobu hlavičky a vydávali až do roku 2005 list ČAS v tištěné podobě. A pochopitelně v duchu 
názorů původní České strany lidové (realistické). Ten pak na několik let, od 3. 2. 2005 do 21. 8. 2008 nahradil internetový deník 
Bruntálský Kurýr. Tento internetový, dle potřeby i tištěný list ČAS je tedy pokračováním obou zmíněných periodik a měl by v této 
podobě vydržet co nejdéle. Což bude i dílem vás, čtenářů. V roce 2018 vyšlo jen  první číslo. Vysvětlení v čísle 1-2019. 

Vydává: Okrašlovací spolek Rozhledna, Čeladná 42, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice®. Redakce: 
petr.anderle @ tiscali.cz ; ondrejnikrozhledna@seznam.cz;  +420 724 100 646. Odpovědný redaktor:Petr Andrle. Objednávky: e-

mail s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne 22. 3. 2001 evidenční číslo MK ČR E 11 345 

Slovo v ČASE (1) 
 

TAK ZASE PO ROCE… 
 

Vážení přátelé, v loňském roce vyšlo pouze jedno číslo ČASu a poté jsme jeho vydávání zrušili, ze 
zcela pragmatických důvodů. Systém Google nějak přestal věřit hromadným e-mailům a většinu 
námi posílaných čísel ČASu tak říkajíc házel do SPAMU.  
Našli jsme řešení, ale trvalo to. Okrašlovací spolek Rozhledna, který je vydavatelem tohoto listu, 
mezitím vybudoval konečně svoji definitivní webovou stránku. A nyní jak to bude dál? 
 

Otevřete webové stránky www.ondrejnikrozhledna.cz. 
 

Na hlavní stránce v menu vyberte rubriku Týdeník ČAS (je druhá 
odspodu). Zde postupně budeme každou středu vkládat jednotlivá čísla 
(začínáme 6. března 2019), která si zde budete moci jednoduše stáhnout 
ve formátu PDF. 
 
Nové vydání Týdeníku ČAS budeme připravovat každý týden po celý rok a 
hodláme v tom pokračovat i rok příští. 
 
Kontaktovat nás můžete na adrese uvedené na webové stránce či 
prostřednictvím dalších adres uvedených pod hlavičkou týdeníku ČAS. 
 

Tohle upozornění jsme poslali separátně, ještě je pro jistotu otiskujeme na této první stránce 
prvního čísla roku 2019. 

 

mailto:vpoutnik@tiscali.cz
mailto:ondrejnikrozhledna@seznam.cz
http://www.ondrejnikrozhledna.cz/
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Z HISTORIE NIKOLI DÁVNÉ… 
Stále častěji se ozývá žehrání nad  pokleslou úrovní diskusí na sociálních sítích internetu, že je to 
stoka vulgarity, závisti a nevraživosti. Působí to tak, jako by šlo v médiích o nějaký nečekaně nový 
jev, kterému daly vykvést výhradně nové technologie proměněné v rejdiště anonymních úchylů. 
Ale ruku na srdce! Zaprvé, není to tak docela jen naše specialita, zadruhé, má to své docela vydatné 
podhoubí už z dob první republiky, kterou si nekriticky idealizujeme. Přečtěte si, jak hurónsky 
třeba v roce 1938 antisemitští čtenáři reagovali na článek Ferdinanda Peroutky (1895-1978) v 
renomovaném časopisu Přítomnost:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na YouTube k vidění video ze křtu zatím poslední "beskydské knihy" Okrašlovacího 
spolku Rozhledna O lidech v Beskydech III., který se uskutečnil vloni koncem listopadu. 
Můžete si ty pěkné chvíle připomenout, případně se podívat, jaké to bylo, pokud jste na 
křest nemohli přijít. Stačí, když kliknete na video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Of5OqFHaKTI
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Vyšlo v pondělí na Neviditelném psu webu Lidových novin 

Kdyby to byl Zeman býval věděl…. 
 
Petr Andrle 
 

Jestlipak si vzpomenete na dobu, kdy byl zvolen sedmdesátiletý Donald John Trump (*14. června 
1946) čtyřicátým pátým americkým prezidentem? Stal se jím 20. ledna 2017. Od té doby úřaduje 
v Bílém domě ve Washingtonu. Tam mu také telefonicky gratuloval český prezident Miloš Zeman. 
A jest všeobecně známo, že očekával brzké pozvání do Bílého domu. V onom telefonickém 
rozhovoru se pozvání nedočkal a nepřišlo ani nikdy jindy poté, ačkoli se oba státníci již setkali při 
jiné příležitosti.  
 

 
Rezidence Mar-a- Lago 
 

Kdyby měl ovšem Miloš Zeman nápadité a vzdělané rádce (on sám všechno pochopitelně vědět 
nemůže!) mohl jeho rozhovor s Donaldem po prvních zdvořilostních frázích pokračovat například 
takto:  
 

Zeman: Víš, Donalde, já mám takové přání podívat se jednou do Tvého zimního Bílého domu na 
Floridě. Myslím tím rezidenci Mar-a-Lago, jejíž správu jsi svěřil naší rodačce, Tvé první ženě 
Ivance.  
 
Trump: Ty mě tedy udivuješ Miloši. Proč bych Tě měl ausgerechnet právě do tohoto domu zvát? 
(Dávní předkové prezidenta Trumpa pocházeli z Německa.)  
 

Zeman: Protože je v něm ještě jedna česká stopa. Tedy plno českých stop, o kterých se bohužel 
málo ví. A já bych se jimi v Tvé společnosti rád kochal. 
 
Poznámka č. 1: Dům Mar-a-Lago postavila ve dvacátých letech Marjorie Merriweather Post 
(1887 - 1973), která v roce 1914 zdědila prosperující podnik svého otce – Postup Cereal Company 
a stala se v té době nejbohatší ženou v USA. V roce 1985 koupil rezidenci Donald Trump, vlastní ji 
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dodnes a často zde přebývá. Rozsáhlou vilu nazývá od té doby, co se stal prezidentem, jižním 
nebo také zimním Bílým domem a přijal zde i různé zahraniční návštěvy. Ivanka se o dům stará i 
nadále, rodina Trumpova vlastní v okolí značné množství pozemků. 
 
Trump: Teď jsi mě dostal Miloši. Ale musíš mi to říci celé.  
 
Zeman: Ten dům je dílem architekta Mariona Simse Wyetha, ale interiér je dílem vídeňského 
rodáka architekta Josepha Urbana. Ten si ovšem k výzdobě interiéru pozval svého kolegu, 
profesora Franze Barwiga. No a ten je rodákem ze Šenova u našeho Nového Jičína. A ty opice, 
papoušci a další cerepetičky na stěnách, na které se tak často díváš, ty jsou právě jeho dílem. 
(Zeman jasnozřivě použil místo českého cerepetičky anglický výraz trinket.)  
 
Trump: Kdo by to byl řekl. To jsi mě Miloši opravdu dostal. Posílám Ti zvací dopis na Floridu. Na 
to se tedy musíme podívat spolu.  
Poznámka č. 2: A mohla být ruka v rukávě. Jenže nebyla. Newyorský rodák architekt Marion 
Sims Wyeth (1889-1982) byl autorem velkolepého projektu rezidence Mar-a-Lago, která má 
zastavěnou plochu 5 804 m2 a 126 pokojů. Před stavbou se spojil s vídeňským rodákem, 
architektem Josephem Urbanem (1872-1933), který byl ve Spojených státech, kam se přistěhoval 
z Vídně v roce 1911, mimo jiné také znám především jako mimořádně talentovaný scénograf 
Metropolitní opery v New Yorku. Ještě předtím však byl ve Vídni v roce 1908 architektem 
holdovacího průvodu v rámci oslav 60. výročí nástupu Františka Josefa I. na císařský trůn. 
Urban si přizval ke spolupráci nadané mladé sochaře a jedním z nich byl právě jeho přítel Franz 
Barwig (1868-1931), rodák ze Šenova a profesor vídeňské Uměleckoprůmyslové školy. Barwig již 
tehdy uměl. Pro tuto jedinečnou akci vytvořil císařovu bustu a velkou Lví bránu, kterou 
vstupovaly všechny slavnostní průvody na náměstí Heldenplatz u císařského paláce. A Joseph 
Urban v roce 1925 povolal na Floridu svého mladšího kolegu Franze Barwiga, aby se ujal 
výzdoby interiéru jedné z dvaceti největších rezidencí v USA. V lednu 1927 byla vila Mar-a-Lago 
slavnostně otevřena a Franz Barwig se vrátil domů. O rok později, v září 1928 ho obecní 
zastupitelstvo v Šenově jmenovalo čestným občanem. Franz Barwig vytvořil později mimo jiné 
nádherné sochařské dílo „Tančící sedláci“, které je dnes ozdobou náměstí v Novém Jičíně. Bohužel 
o historii a o lidech ze Sudet, které jsme po roce 1945 z jejich domovů vyhnali, se i dnes velice 
málo ví. A tak erudovaného znalce historie, který by o historii Sudet věděl mnohé, nemá ve svých 
službách bohužel ani Miloš Zeman. Je to škoda, protože už dávno mohl být na Floridě jako doma.      

  
Donald John Trump ve svém zimním (jižním) Bílém domě na Floridě…. Vpravo část barvitě 
pojatého interiéru… 
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Vyšlo dnes na Neviditelném psu webu Lidových novin. V duchu tradice z minulých let, budeme 
otiskovat seriál o „Znamenitých lékařích českých“, který vychází vždy každou středu na 
Neviditelném psu. Propásli jsme asi padesát pokračování seriálu, ale postupně je přetiskneme. 
Takže co vyšlo dnes?   
 

Znamenití lékaři v českých zemích… (75) 
 
Petr Andrle  
 
  Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani 
vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité 
představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Lékaři 
patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. 
Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými 
profesionálními vojáky. Většinou vynikli také proto, že byli nejen odvážní, ale i zdravě sebevědomí. 
Někteří byli také vynikajícími lékaři, avšak upadli v zapomenutí. Někteří upadnout do zapomenutí 
měli, nebo se o nich málo ví. Ovšem nikoli jejich vlastní vinou. A zajímavé jsou i okolnosti jejich 
vzdělávání i kariérních postupů. Neschází také jejich životní epizody přímo dobrodružné. 
 

Profesor MUDr. Josef Reinsberg (18. 8. 1844 – 29. 
1. 1930) 
 
List Národní politika číslo 30 ze dne 31. ledna 1930 uvedl mimo jiné na straně 4 tento text:  
 
K úmrtí profesora MUDra Josefa Reinsberga.  
 
Mensa Academica českých vysokých škol pražských ztrácí v zemřelém profesoru doktoru J. 
Reinsbergovi svého zakladatele a dlouholetého předsedu, jenž v době, kdy byl rektorem Karlovy 
univerzity mnoho vykonal pro zlepšení sociálního postavení vysokoškolského studentstva.  
V listopadu 1898 podal senátu Karlovy univerzity návrh na založení velké studentské jídelny – 
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„Mensa Academica českých vysokých škol pražských“ – na jejíž organizaci pracoval společně se 
svým dobrým přítelem prof. drem. J. U. Jarníkem.  
 
Již následujícího roku byla mensa uvedena v činnost a první jejím předsedou byl zvolen J. M. 
rektor profesor J. Reinsberg. Založení Mensy akademické, která právě dovršila 30. let své 
blahodárné činnosti, věnované prospěchu nemajetného vysokoškolského studentstva, zůstane 
nesmrtelným činem, jímž se prof. dr. J. Reisenberg zapsal hluboko do srdcí chudých 
vysokoškolských posluchačů písmem trvalým.  V trvalou paměť a k uctění památky svého 
zakladatele, založila „Mensa Academica českých vysokých škol pražských“, Praha II., Lazarská 
8, již u příležitosti jeho osmdesátých narozenin „Fond prof. dra Josefa Reinsberga“ pro podporu 
svých nemajetných členů, vysokoškolských posluchačů.   
 
Gymnázium v Klatovech pamatuje řadu studentů, kteří toto vynikající učiliště později proslavili. 
Studoval zde například budoucí slavný internista profesor MUDr. Josef Thomayer (1853-1927) či 
pozdější největší český mecenáš architekt Josef Hlávka (1831-1908). Ve výčtu vynikajících 
absolventů klatovského gymnázia nemůže chybět rodák z Přibyslavi, pozdější věhlasný profesor 
soudního lékařství Josef Reinsberg.  
 
V medicíně si vyzkoušel mnohé. Na pražské lékařské fakultě promoval 19. března 1870, své znalosti 
si prohloubil prací na chirurgii všeobecné nemocnice, gynekologii „studoval“ jako asistent u 
profesora porodnictví MUDr. Jana Strenga (1817-1887) a nakonec se začal věnovat soudnímu 
lékařství. Působil jako soudní lékař v několika českých okresech a posléze i u krajského soudu 
v Hradci Králové. Byl občansky velice aktivní – v Klatovech zakládal Literární jednotu, v Žamberku 
přenášel v učňovské škole, pracoval zde i v obecním zastupitelstvu. V roce 1879 byl jmenován 
čestným občanem Žamberka.   
 
Soudní lékařství studoval především v Německu a konečně jako čtyřicetiletý, v roce 1884 byl 
angažován pražskou univerzitou, na níž byl po roce jmenován mimořádným profesorem. 
S univerzitou je spjat celý jeho život – byl třikrát jmenován děkanem lékařské fakulty a v roce 1899 
byl jmenován rektorem české univerzity. Mezitím pracoval ve Spolku českých mediků, vedl desítky 
veřejných přednášek pro živnostníky (o zdravotní policii, o zdravotnictví vůbec a také po veřejné 
hygieně). Jistou dobu redigoval i Časopis lékařů českých.  
 
Ve výše uvedeném nekrologu univerzitních studentů, je vzpomenuto spolupráce profesora 
Reinsberga s Janem Urbanem Jarníkem pro „Mensu Academicu“. Profesor PhDr. Jan Urban 
Jarník (1848-1923) byl vynikající filolog (rumunština + další světové jazyky včetně sanskrtu) a pro 
jeho aktivní podporu nemajetných studentů byl přezdíván „otec studentů“.   
 
Péče o nemajetné studenty byla koncem devatenáctého století poměrně rozsáhlá. V Praze (a 
v mnoha venkovských pobočkách) existoval tzv. Husův podpůrný fond na podporu nemajetných 
posluchačů vysokých škol českých v Praze. Až do své smrti byl jeho předsedou profesor Karlovy 
univerzity a ředitel Národního muzea profesor Dr. Antonín Frič (1832-1913). Po něm se této funkce 
ujal právě profesor Josef Reinsberg.  
 
Nezanedbatelná je i Reinsbergova činnost publicistická a a vydavatelská. Do konce 19. století vydal 
celkem 26 odborných titulů týkajících se soudního lékařství. Byl aktivním autorem řady hesel 
v Ottově slovníku naučném a se svým kolegou a vrstevníkem profesorem MUDr. Vítězslavem 
Janovským (1847-1925), mimochodem autorem první české učebnice venerologie, se zasloužili o 
značný rozvoj české lékařské vědecké literatury.  
 
U profesora Janovského později sloužil jako asistent syn Reinsbergův Viktor 1875-1938). Po 
štacích v Olomouci a v Brně byl posléze prorektorem a rektorem Univerzity Komenského 
v Bratislavě. 
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Profesor Reinsberg byl i šťastně ženat. Oženil se s Annou rozenou Havlíčkovou, s níž měli devět 
dětí, ale dospělého věku se dožil pouze syn Viktor a dcery Marianna, Ema, Berta, Míla a Zdeňka.  
 
Jeho zetěm byl například lékař-ortopéd MUDr. Václav Kafka (1868-1946), ale také diplomat, lékař 
a velvyslanec MUDr. Václav Girsa (1875-1954), či známý akademický malíř Jaromír Stretti-
Zamponi (1882-1959). A také bratislavský profesor MUDr. František Prokop (1870-1959). Profesor 
MUDr. Josef Reinsberg se v roce 1908 sice vzdal ze zdravotních důvodů aktivní pedagogické 
činnosti, společensky se angažoval i nadále.   
 
Konec konců vše lze vyčíst i z následujícího úmrtního oznámení.  
 
 
 

 
 
 

Příště: MUDr. Jan Nepomuk Čermák 
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Napsal nám jeden kolega: Jsem rád, že se ČAS obnovil, byť jsem ne vždy se vším v něm otiskovaném souhlasil. Což je naprosto v pořádku, naše 
čtenáře nešikujeme do jednotného názorového oddílu. Spíše se snažíme o osvětu, ale také i o tak zvaně malou provokaci. Mezi těmito dvěma texty 
uplynul rok. Oba se jmenují ÚVAHA.  

ÚVAHA 1: Století manipulace 
Lidé rádi klasifikují, a tak jsme měli století páry, pak elektřiny, jindy zas elektroniky či 
biotechnologií. Byla určována velkými pokroky ve vědě a technologiích, která hluboce změnila a 
ovlivnila náš život. Ten se stal snazším, ale také složitějším. Člověk předmětům kolem sebe přestal 
rozumět a stal se jen jejich uživatelem. Princip kladiva, povozu, soustruhu byl jasný, ale co 
samočinný počítač, GPS navigace nebo tomograf? Jsou součástí našeho života a užíváme je, ale 
jsou pro nás jen pojmy. Příliš složité na to, abychom do nich viděli. A to je daň za technický pokrok. 
Zesložiťující se společnost a všechno kolem nás. Pokrok ovšem neminul ani psychologii a 
společenské vědy. A ty dobře vědí, jak ošálit a splést naši mysl. No pomněte jen na optické klamy. 
Začalo to vědecky zaměřenou reklamou. Reklama plní tři základní funkce: informuje, přesvědčuje 
a prodává. Psychologie reklamy zkoumá psychické procesy v člověku, které vedou k vyvolání 
žádoucího efektu, zejména nákupního chování. V tržním hospodářství je reklama nezbytnou 
součástí ekonomiky. V reklamě na nás útočí mnoho vědních oborů: neurologie, neuropsychologie, 
kognitivní psychologie nebo behaviorální ekonomie. A bůh ví, co ještě. Například neuromarketing 
využívá znalostí o funkčnosti mozku jako celku a znalosti jiných vědeckých disciplín, které by 
mohly být aplikovány v reklamní praxi. Reklama má změnit vaše chování a přinutit vás jednat 
podle ní. V reklamě je důležitý efekt známých osobností a erotických podnětů. Při nakupování jsme 
skenováni, analyzováni a hodnoceni umělou počítačovou inteligencí. Pak je nám nabízena 
personalizovaná cílená reklama. Nejprve upoutá vaši pozornost, vyvolá váš zájem, přesvědčí vás o 
potřebě a snaží se vás přimět k akci. Kdyby nefungovala, netočily by se v ní miliardy. Zatímco 
reklama může jen způsobit průvan ve vaší peněžence, tak fakt, že stejné metody využívá 
propaganda, je mnohem více alarmující. Tady můžete přijít i o svobodu. Propaganda je stará jako 
lidstvo samo, ale její metody v předminulém století nabyly na agresivitě a rafinovanosti. Starý lišák 
Josef Goebbels razil tezi, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Komunisté v této linii 
pokračovali, infiltrovali mírová hnutí a nestydatě tvrdili své pravdy. V dnešní době se do 
propagandy zapojují i digitální média a umělá inteligence. Fake news na internetu a sociálních 
sítích. Trollové versus elfové. Zdá se, že tato media mohou ovlivňovat veřejné mínění a výsledky 
voleb. Brzy se zřejmě dočkáme i cílené personalizované propagandy. Nedělejme si iluze, obdobné 
metody používá i naše západní civilizace. Nabízí se tedy otázka, co z toho, co si myslíme, jaké 
máme názory, je opravdu naše a co nám bylo do hlavy vpraveno manipulací. K čemu jsme došli 
sami vlastní analýzou a úvahami a co jen papouškujeme. Proč mluvím o století manipulace, když 
propaganda tu byla i dřív? Náš život i svět kolem nás se stal velmi složitým, komplexním a těžko 
srozumitelným. Lidstvo se rozdělilo na masu konzumentů a malou tvůrčí elitu. Jsme informováni 
skoro o všem, co se stane, válečné konflikty míváme takřka v přímém přenosu, ale tyto informace 
jsou vždy jen zprostředkované tím, kdo nám je předkládá. Málokdy jsme přímými účastníky, 
máločemu opravdu rozumíme. I zde jsme většinou konzumenty zpráv a událostí. Co proti tomu 
můžeme dělat, abychom nebyli jen manipulovanými konzumenty? Moc možností zas až tak 
nemáme. Snad jen o věcech přemýšlet, hledat v nich souvislosti a hlavně snažit se získávat 
informace z různých zdrojů a porovnávat je. Vzdělání je výhodou. Často jde i o detaily. Ne nadarmo 
se říká, že chytrý člověk věří jen polovině z toho, co slyší, ale jen opravdu inteligentní ví, která 
polovina to je. Nebo též chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. Tak se 
snažme, ať z nás nedělají ovce.                                                                                         Vratislav Hluboček 

 
 

1. května 2019 
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Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné se svými kolektivními členy, 
obcemi Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Pstruží, zve všechny občany z okolí 

Ondřejníku a příznivce na v pořadí již 
 
 

 
 

V  roce 2011 jsme na tomto nevyšším vrcholu Ondřejníku umístili základní kámen budoucí 
rozhledny. Od té doby probíhala legislativní jednání, získali jsme souhlas vlastníka pozemku se 

stavbou, nyní se zpracovává projekt s žádostí o dotaci. A jak bude rozhledna vypadat? Viz vpravo. 
Asi tak. 

 
Sraz na Skalce je dne 1. května 2019 okolo 12.00 hod. 

 
Trasy nejsou předem určeny, cestu si volí každý podle svých možností. 

Drobné občerstvení, včetně opékání špekáčků a čepovaného piva (vše zdarma), bude zajištěno na 
vrcholu - s podporou BRC a firmy Sectron. Zveme srdečně občany obcí pod Ondřejníkem, 
školní mládež i mládež dospělejší, rodiče dětí, pedagogy, sportovce, hasiče, členy Klubu českých 

turistů, klienty a zaměstnance Beskydského rehabilitačního centra a každého, kdo má rád přírodu 
a Beskydy. Scházíme se také k radosti z májových dnů. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Přijďte strávit první májový den pohledem na krásné přírodní scenérie, 
které nás obklopují. A také přátelskými debatami po cestě tam i zpět a na vrcholu. 

 

 
ÚVAHA 2: TOMÁŠ KORČÁK 

Češi a Němci & naše kořeny a práva 
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V každé oblasti potřebujeme odpustit vinu druhým a uznat a vyznat vinu svoji 

Chtěl bych vám na stručných osudech své rodiny ukázat na někdy složité vztahy mezi Čechy a 
Němci a jak to může určovat naše myšlení.  

Po meči: Již v dětství jsem slýchal o svém pradědovi, který byl českým vlastencem. Žil v 
Litoměřicích ještě za Rakouska-Uherska, a protože odmítl dávat svoje děti do německých škol, 
musel odejít z velmi dobrého zaměstnání ve sladovně pivovaru. Protože nechtěl, aby jeho děti byly 
poněmčeny, posílal je do české školy pro českou menšinu, a proto musel vykonávat pouze 
nádenickou práci. V zimě lámal a vozil led z Labe do pivovaru, v létě sklízel obilí. Pracoval také v 
kamenolomu na Radobýlu, kde je dnes odkrytá stěna čediče s rozpadem do nádherného vějíře (je 
to přírodní rezervace). Když praděda zemřel, musela moje prababička sama živit dvě děti (žádné 
důchody neexistovaly). Šila při petrolejové lampě košile „pro Žida“, který měl v Litoměřicích 
obchod s prádlem. Žili velice chudě, a tak když mé babičce bylo asi 15 let, musela do služby. Našla 
velmi dobré místo u rakouského oficíra. Když vypukla 1. světová válka, byl převelen do Vídně a s 
rodinou si vzal i svoji služku. Všude se mluvilo německy. Po válce pak babička sloužila v Praze ve 
dvou židovských rodinách. Sloužila u židovského advokáta – sionisty, který vyhledával učňovská 
místa pro chudé chlapce z Podkarpatské Rusi. Když mou prababičku ranila mrtvice a na půl těla 
ochrnula, musela se babička vrátit domů do Litoměřic. Vdala se a narodil se můj otec a později můj 
strýc. Celkem pokojné soužití Čechů a Němců narušil až Hitlerův zábor Sudet v roce 1938 a nucené 
vystěhování všech Čechů. Tehdy rodina mé babičky odešla do Lysé nad Labem a pak do 
Heřmanova Městce, kde děda dostal bydlení od dráhy, kde pracoval. Po válce se rodina (bez mého 
dědy) znovu vrátila do Litoměřic. Přes veškeré potíže si vždy zachovali kladný vztah k slušným 
Němcům. Mluvit německy bylo po válce podezřelé, ale pamatuji si, jak s některými starými ženami 
babička ještě v sedmdesátých letech mluvila německy. 

Po přeslici: Teď o mé rodině z matčiny strany: můj děda - matčin otec - se narodil jako 
nemanželské dítě české matce. Své dětství prožíval v oblasti Třebenicka a Slánska. Jeho matka se 
provdala za Němce a měla pak ještě dceru. Děda vystudoval německou elektrotechnickou školu v 
Děčíně. Když vypukla 1. světová válka, musel narukovat. Jako telegrafista se zúčastnil bojů v Itálii 
na Piavě. Když na to v pozdějších letech někdy vzpomínal, říkal, že to byla „jatka národů“. Po 
vzniku Československé republiky děda pracoval na elektrifikaci frýdecko-místecké oblasti. Tam 
také založil rodinu. Bydleli v Metylovicích, kde zřídili autobusovou dopravu. Prosperovali, a tak si 
pořídili druhý autobus, který řídila babička. Možná byla první řidičkou autobusu v 
Československu. Jenomže přišla ekonomická krize třicátých let a moji prarodiče zbankrotovali. 
Přestěhovali se do Raškovic, kde děda dělal osobního řidiče panu továrníkovi Kirchhofovi. Tam se 
jim narodila moje matka. Továrna (tehdy textilní s vynikající pověstí) tam stojí dodnes, ale 
německého pana továrníka, i když pomáhal Čechům a nebyl nacista, po válce revoluční gardy 
zmasakrovaly. Podle svědectví jednoho pamětníka to byli pravděpodobně kolaboranti, o kterých 
pan továrník věděl, že donášeli nacistům. Podobně to bylo i na jiných místech, jak je to například 
popsáno ve filmu Habermannův mlýn. Ještě před začátkem války byl děda propuštěn, a tak se moji 
prarodiče neprozřetelně přestěhovali za prací do Svibic u Českého Těšína. Ocitli se v oblasti, která 
byla zabrána Hitlerem a lidé se tam stali „říšskými občany“, a to i s povinností narukovat do 
Wehrmachtu. Může se již o tom hovořit? Po většinu mého života to bylo tabu, i když takový osud 
postihl více mužů z pohraničních oblastí. Rodina se pak přestěhovala až na sever do pruského, 
dnes polského Koszalinu.  

Dědovi opět pomohla jeho profese elektrikáře. Sice ho poslali až do Ruska, ale tam ho potřebovali 
jako odborníka, takže se nestal „kanonenfutrem“ (jak říkal). Jeho nejstarší syn musel také 
narukovat. Byl zařazen jako letecký mechanik (byl vyučený hodinář) k letectvu v severní Africe. 
Bojoval u Tobruku, dostal se do amerického zajetí, byl převezen do Ameriky, a protože uměl 
několik jazyků, byl využit k překladům. Po válce se usadil v Západním Německu a založil rodinu. 
Babička žila se čtyřmi zbývajícími dětmi v cizině mezi Němci – ani nevěděla, jestli její muž a syn 
ještě žijí. Za městem se setkávala s Polkami a Ruskami v pracovním táboře. Když válka skončila a 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=151240/144727_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=153770/147070_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=157802/151167_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=157802/151167_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=152882/146267_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149891/143298_0_
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město obsadila Rudá armáda, babička se rozhodla vrátit domů do Frýdlantu nad Ostravicí, kde 
měla několik příbuzných. Tento téměř tisícikilometrový pochod s dětmi (ti nejmenší byli na 
kočárcích) trval asi tři měsíce. Byl to zápas o přežití s mnohými nebezpečími – např. miny nebo 
střet s opilými ruskými vojáky atp. Příbuzní se pak postarali o první pomoc – odvšivení, vykoupání 
a shánění potravin. Děti však mluvily německy, a proto úřady zakročily tím, že babičku s dětmi 
poslaly do domovské obce dědy – do Studeněvse u Slaného. Tam je našel děda, který se po válce 
naštěstí v pořádku vrátil. Po shledání hned začal hledat místo k dalšímu žití rodiny. Našel místo 
elektrikáře na obvodové služebně v Homoli u Panny na Ústecku. Mohl si vybrat dům po právě 
vyhnaných Němcích. Někteří Němci tu ještě byli a čekali na odsun. Nosili bílé pásky na rukávech. 
Sudety byly od Němců „vyčištěny“ a do jejich domů přišli lidé, kteří za války o vše přišli, nebo si 
chtěli polepšit. Přišli jak bývalí hospodáři, tak i bezzemci. Mohli si vybrat hospodářství i s 
polnostmi a mohli hned začít pracovat. Přišli však také tzv. „zlatokopové“ – přišli s aktovkou, 
zabrali si dům a za pár měsíců se stěhovali zpět do vnitrozemí s plně naloženým nákladním autem. 
Sestra dědy byla napůl Němka a za manžela měla Němce, proto byla s rodinou odsunuta. Byla 
očitým svědkem lynčování Němců v Ústí nad Labem revolučními gardami. Protože si Němci při 
poválečném vyhnání mohli s sebou vzít jen 30 kg na osobu (později i více), domy zůstaly dobře 
zařízené. Moje babička žila v tomto domě po Němcích od roku 1945 až do své smrti v roce 1984. Za 
tu dobu si koupila snad jenom jedny šaty. Všechno (i kvůli chudobě) si přešívala ze šatů, které po 
Němcích zbyly. 

Význam kontinuity a důsledky její absence: V sedmdesátých letech si moji rodiče pořídili v 
této vesnici pozemek, na kterém postavili chatu. Tu jsem zdědil a zde i píšu tuto úvahu. Je to 
podivuhodné, že před válkou zde bylo všechno německé. Kdybych před svojí chatou kopal do země, 
narazil bych na zbytky německého domu. Jako chlapci jsme zde rádi lezli na staré půdy a ještě 
nacházeli památky na německé obyvatelstvo. Dnes je to vše již zbořené nebo přestavěné. Poválečný 
život pro rodinu mého dědy a babičky nebyl jednoduchý. Moje matka a její sourozenci chodili za 
války v tehdy německém Koszalinu asi sedm let do německých škol. Ve „vyčištěných“ Sudetech 
nemá však nic německého místo. Povstává nové komunistické vedení obce, běda všem, kdo nejde s 
nimi. Nikdo z mé rodiny nesměl německy ani ceknout. Minulost musí být vymazána, aby se dalo žít 
v přítomnosti. Soudruzi mají uši všude. Často jsem pobýval v této sudetské vesnici a skutečně 
vidím rozdíly v jednání lidí zde a na místech, kde se majetek dědí z generace na generaci. Jistě, že 
to neplatí všude a u všech, ale myslím, že určité životní způsoby jsou zde zastoupeny více. Před 
několika lety jsem byl například několik dní v penzionu v Trojanovicích pod Radhoštěm. Penzion 
spravovali mladí manželé, kteří tento dům zdědili po svých předcích, kteří dům postavili před 
dvěma sty lety. Jsou zde rodinné kořeny a s nimi spojená úcta, vděčnost a respekt k minulým 
generacím. Nové obyvatelstvo bez kořenů, které lehce nabylo majetek, má často myšlení: „Mám na 
to právo…“ Jako by si mysleli, že si mohou dovolit cokoli. Chybí propojení s minulými generacemi, 
chybí právě úcta a respekt. Velmi dobře to popsal John C. Maxwell: „Lidé vlastnící něco, co si sami 
nevybojovali, si mohou začít myslet, že mají automaticky nárok na něco navíc.“ [1] Dar není 
povinnost či samozřejmost, ale milost. Myslím, že to je problém většiny dříve sudetského pohraničí 
a že to je též důvod, proč zde mají převahu komunisté (v Ústeckém kraji je dokonce komunistický 
hejtman). I sedmdesát let po vyhnání původního obyvatelstva jsou stále bývalé Sudety negativně 
poznamenány. Jsou místem s největší nezaměstnaností, chudobou, počtem potratů a exekucí. 
Proto mají být v následujících letech do Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje dány 
na rozvoj veliké částky peněz ze státního rozpočtu. [2] Není to důsledek bezpráví na původním 
obyvatelstvu?  

Kolektivní vina: Můžeme zde rozebírat vinu Němců, avšak byli vyhnáni i nevinní lidé, ženy, děti, 
dokonce asi 10 000 německých protinacistických bojovníků. Zločinci určitě mají být potrestáni, ale 
co s tou šedou zónou – většinovým davem, který se nechá strhnout nějakým křiklounem, líbivými 
hesly, případně zastrašováním? Neměli jsme ale tuto šedou zónu také my a nebyli jsme 40 let její 
součástí? Divím se, kolik je dnes hrdinů z doby socialismu a jak je možné, že komunisty tenkrát 
volilo většinou více jak 99 % voličů. Kde se projevovali tito dnešní hrdinové? Mimochodem, 
Alexandr Solženicyn uvádí 120 miliónů obětí komunistické ideologie po celém světě (jenom v Číně 
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60 miliónů), což je 3x více než obětí nacismu. Kdosi řekl: „Víte, co se vznáší nad masovým 
hrobem? - Kolektivní duch!“ O německé vině a absurditě kolektivní viny mistrně po válce píše Karl 
Jaspers: „Je však nemyslitelné morálně obviňovat nějaký národ jako celek. Není národního 
charakteru v tom smyslu, že by jej sdílel každý jednotlivý příslušník národa. Existuje ovšem 
společenství jazyka, mravů, obyčejů a původu. Ale v něm jsou zároveň možné tak velké rozdíly, 
že lidé, kteří hovoří touže řečí, si v ní přece mohou zůstávat tak cizí, jako by vůbec nepatřili k 
témuž národu. Morálně lze vždy posuzovat jen jednotlivce, nikdy ne kolektiv. … Posuzování v 
kategorii národa je vždy nespravedlivé; předpokládá falešnou substancializaci – má za následek 
to, že člověk jako jedinec je zbaven důstojnosti. Ale světové mínění, které dává nějakému národu 
kolektivní vinu, je faktem téhož druhu jako skutečnost, že se po tisíciletí myslilo a říkalo: Židé 
jsou vinni tím, že Ježíš byl ukřižován. Kdo jsou ti Židé? Určitá skupina politicky a nábožensky 
rozhorlených lidí, kteří měli tehdy mezi Židy jistou moc, jež vedla ve spolupráci s římskou 
posádkou k Ježíšově popravě. … To je způsob myšlení, který se táhne staletími jako prostředek 
vzájemné nenávisti národů a lidských skupin.“ [3] 

Práva a nároky: Lidé bez kořenů často nepřemýšlejí, jaké mají povinnosti a zodpovědnosti, ale 
jaké mají výhody a práva. Po válce v roce 1948 byla v OSN schválena Všeobecná deklarace lidských 
práv. Jsem vděčný za to, že většina západního obyvatelstva již považuje za samozřejmost, že 
všichni lidé mají stejná práva. Když si však přečteme tuto deklaraci, najdeme zde 59x výraz „právo“ 
a jen 2x výraz „povinnost“, a to především ve vágní větě: „Každý má povinnosti vůči společnosti.“ 
Myslím, že to určitým způsobem předznamenává především západní společnost v jejím vývoji až 
do dnešního dne. Slyšel jsem o dvou vesnicích z jižní Moravy, které byly postižené povodněmi v 
roce 1997. Lidé z vesnice, která byla dříve součástí Sudet, začali nadávat a nárokovat si pomoc od 
kraje, na kterou přece mají právo. Lidé z vesnice s generačními kořeny povstali a začali - bez řečí a 
„nárokování si svých práv“ - opravovat své majetky. Vzpomínám si, jak jsme jako církev finančně 
pomáhali v jedné vesnici na Mělnicku při povodních 2013 a jak nám jeden občan naštvaně řekl: 
„Za tu povodeň může vláda!“ (Už ani nevím, jestli pravicová nebo levicová.)  

Letos jsem navštívil na Slovensku jednu cikánskou osadu. Čím dále jsme šli na konec osady, tím 
větší byl mezi chatrčemi nepořádek. Na konci osady to již byla zarostlá skládka. Když jsem mluvil s 
lidmi a zeptal se jich, proč tam mají takový nepořádek, odpověděli mi: „Starosta to neuklidil!“ Když 
jsem se zeptal, proč to neuklidili sami, jedna žena mi odpověděla: „Starosta nám nedal kosu!“ 
Můžeme se tomu smát, ale v určitých sofistikovaných formách tak můžeme smýšlet také. Máme 
přece svá práva! Matka vláda (nebo strana?) se o nás musí postarat. Pasivní socialistické smýšlení 
musí být vyměněno za smýšlení vlastní zodpovědnosti, podnikavosti a kreativity. Rick Joyner 
popisuje, jak s církví v USA po hurikánu Katrina v roce 2005 prakticky pomáhali postiženým 
lidem: „Lidé, kterým jsme pomohli, byli většinou velmi vděční, ale někteří měli až nesnesitelné 
požadavky a pár se jich přímo rozzuřilo, když věci nebyly podle jejich představ nebo tehdy, když 
to očekávali. Ve většině případů, možná ve všech, měli takové neúnosné nároky lidé, kteří byli na 
sociální podpoře. … Jedním z největších kořenů bezzákonnosti je socialismus. V socialismu jsou 
zástupy lidí, kteří považují vládu za zdroj naplnění všech svých potřeb, a jak jsou vlády stále 
méně schopny tyto potřeby naplňovat, vzpoura těchto lidí bude velmi rychlá a brutální. … 
Obrovské množství lidí má nároky a myslí si, že vláda jim dluží něco, oč se sami nemusí nijak 
zasloužit. Většina z nich nemá potřebné dovednosti, aby si pomohli sami, a ani nevědí, kde začít. 
Hodně jejich zlosti má svůj základ ve strachu.“ [4]  

Daniela Kovářová ve svém článku Právo na závist a život bez povinností velmi dobře popisuje 
touhu některých lidí po právech bez povinností: „Každodenně jsme sdělovacími prostředky a 
reklamami přesvědčováni, že je třeba žít lépe, rychleji a pohodlněji. Už i malé děti vyžadují 
značkové oblečení a poslední typy mobilních telefonů. Už dávno není podstata života odříkání, 
morální pevnost, pracovitost, pokora, sebeobětování ani dosahování vlastních vysokých met. 
Dnes je podstatou života blahobyt ztělesňovaný novým typem mobilního telefonu, co největší 
placatou televizí a plnou skříní nových věcí, obměňovanou při každém výprodeji. Lidé nejsou 
oceňováni pro to, čím jsou nebo co vykonali, ale pro soubor věcí, kterými se obklopují. Mají-li 
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nějakou věc ostatní, pak ji přece musíš mít taky, neboť bez novinek nejsi cool a in a ve starých 
šatech dnes nic neznamenáš. Být in je modlou a hrozí, že se časem stane vymahatelným právem. 
Jen čekám, kdy někdo prosadí do evropské legislativy nárok být oděn stejně moderně jako 
ostatní a nové typy mobilních telefonů se budou fasovat při každých narozeninách. Kdysi bylo 
jasné, že rubem práva je povinnost a že každý může být nositelem jen takového množství práv, 
aby jimi nezasahoval do sféry týchž práv ostatních. Pár let poté je všechno jinak. Dnes se život 
skládá jen ze samých práv. … Ti, kteří mají vlastních práv plnou pusu, však odmítají uznat stejná 
práva komukoli jinému, podobně jako nějak opomíjejí, že mají také povinnosti. Dítě přece nemá 
jen právo na klidné rodinné prostředí, ale má také povinnost poslouchat rodiče a doma pomáhat. 
Rodiče mají povinnost se o děti řádně starat. Manželé mají povinnost být si věrni, zaměstnanci 
mají povinnost pracovat. … Původní myšlenka ochrany práva na život a zdraví se rozrostla do 
neuvěřitelných rozměrů – dnes dokonce uvažujeme o právech zvířat na životní prostor či rostlin 
na dostatečnou zálivku, časem možná i o právech hraček na klidné stáří. Vlastně mě udivuje, že 
se na našich silnicích stále jezdí vpravo – tím je přece omezováno moje právo svobodné volby. … 
Dopad přemíry práv bez převzetí odpovídajících povinností je vidět zejména na mladé generaci. 
Naučili jsme děti mít vlastní názor i právo sdělovat ho bez ohledu na slušnost či vhodnost. … Ale 
neučíme je povinnostem, pokoře a službě. Proto chtějí hlavně vlastnit bez osobního přičinění.“ [5] 

Odpustit vinu druhým a uznat vinu svoji: Vraťme se však k soužití Čechů a Němců. Po 
revoluci v roce 1989 se prolomilo tabu. I někteří politici k tomu zásadně přispěli, jako například 
Václav Havel. Modlitby za smíření a zástupné vyznávání hříchů probíhalo ještě před rokem 1989, 
ale nyní to mohlo jít ve větším měřítku. Připomínám jen namátkou celonárodní modlitební setkání 
na Radobýlu v roce 1994, několik konferencí smíření, které pořádala Křesťanská misijní 
společnost, nebo vytrvalá služba smíření manželů Neústupných z Berlína a jejich spolku Go East. 
Musím zmínit i Česko-německou deklaraci na politické úrovni z roku 1997. To, kde se dnes 
nacházíme, je v tomto ohledu úžasné. Temnota a stíny minulosti jsou uváděny do světla. Knihy, 
sdělovací prostředky, různé konference byly (a jsou) mocným nástrojem. Jak je i v Bibli psáno: 
„Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo.“ [6] Jistě 
ještě dnes jsou lidé, kteří nechtějí opustit staré klišé. Musí vymřít zatvrzelá generace s vymytými 
mozky komunistickou propagandou? Povstává nová generace s novými modely myšlení, která 
nebude pokračovat ve starých slepých kolejích kolektivní odplaty a nenávisti? Odlišnost druhých 
pro nás nemusí být ohrožením ale přínosem. Méněcenný člověk se cítí ohrožen silnou stránkou 
druhého. Tak je to i mezi národy. Vzpomínám si, jak můj otec vychvaloval Němce za jejich 
pečlivost a pořádkumilovnost. Občas jsme jezdili do NDR, a to nejen nakupovat. Společné soužití 
vedle sebe v pokoji, vzájemném respektu a uvědomění si silných stránek na obou stranách však 
něco stojí. To platí na osobní i národní rovině. Na minulosti mé rodiny vidím, jaký vliv má 
národnostní problematika. A všechno je to o nás lidech! V každé oblasti potřebujeme odpustit vinu 
druhým a uznat a vyznat vinu svoji. Jen tak nalezneme svoje vlastní kořeny a uvolní se vděčnost, 
úcta a respekt k minulým generacím a jiným národům. Smířeni s Bohem a s druhými lidmi 
najdeme své kořeny, i kdybychom byli sirotci. Nebudeme již negativně určováni svojí minulostí, ale 
vstoupíme do svého životního poslání. A o to jde! 

Autor je pastor a vydavatel 

 

 
Tento text jsme měli připraven pro některé z dalších 

čísel přesně před rokem. Je otřesně přesný. 
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Technologie budoucnosti  
 

Autoopravny končí. Benzínový motor má 20 000 součástek. Elektrický motor jich má 20. 
Elektrické vozy jsou prodávány s celoživotními zárukami a jsou opravovány pouze prodejci. 
Odstranění a výměna elektrického motoru trvá pouze 10 minut. Vadné elektrické motory nejsou v 
autorizovaném servisu opraveny, ale jsou odeslány do regionální opravny, která je opravuje 
pomocí robotů. V podstatě, pokud se rozsvítí, můžete jednoduše zajet do něčeho, co vypadá jako 
myčka. Vaše auto je tím protaženo, zatímco si dáte kávu, vyjede ven s novým motorem. 
 
Čerpací stanice skončí. Parkovací hodiny jsou nahrazovány elektroměry, které vydávají elektřinu. 
Všechny společnosti instalují elektrické nabíjecí stanice.Každý z hlavních výrobců automobilů již 
vyčlenil 5-6 miliard dolarů, na nové továrny, které budou vyrábět jen elektromobily. 
 
Uhelný průmysl skončí. Ropné společnosti odcházejí. Vrtání ropy přestane. Co budeme používat, 
abychom měli elektrickou energii????  Aktuálně používáme uhlí a ropu k roztáčení turbín. Domy 
budou vyrábět a skladovat více elektrické energie během dne a pak ji používají a budou ji prodávat 
zpět do sítě. Energetická soustava ji uloží a odvede do průmyslových odvětví, která jsou vysokými 
uživateli elektřiny. Dnešní děti uvidí osobní auta pouze v muzeích. 
 
TATO BUDOUCNOST se blíží rychleji těžko zvládnutelným způsobem! V roce 1998 měl Kodak 170 
000 zaměstnanců a prodával 85% veškerého fotografického papíru po celém světě. Během 
několika málo let zmizel jejich obchodní model a zbankrotovali. Co se stalo s Kodakem se stane v 
mnoha průmyslových odvětvích v příštích 5-10 letech a většina lidí to neuvidí přicházet. Mysleli 
jste si v roce 1998, že o 3 roky později nebudete už nikdy znovu fotografovat na filmu? 
 
Přesto byly digitální fotoaparáty vynalezeny v roce 1975. První z nich měl pouze 10 000 pixelů, ale 
následovaly Mooreův zákon. Stejně jako u všech exponenciálních technologií, bylo to na čas nějaké 
zklamání, než se stalo takové řešení nadřazeným a během několika málo let se stalo hlavním 
proudem. Nyní se to opět stane (ale mnohem rychleji) s umělou inteligencí, zdravím, autonomními 
a elektrickými automobily, vzděláním, 3D tiskem, zemědělstvím a pracovními pozicemi. 
 
Vítejte ve 4. průmyslové revoluci – vítejte v EXPONENCIÁLNÍM VĚKU!  Software v příštích 5-10 
letech naruší většinu tradičních odvětví. Uber je jen softwarový nástroj, nevlastní žádné 
automobily, přesto je to největší taxi společnost na světě. AirBnB je nyní největší hotelovou 
společností na světě, ačkoli nevlastní žádné nemovitosti. 
 
Umělá inteligence: Počítače se stanou exponenciálně lepšími v chápání světa. Tento rok (2017) 
počítač porazil nejlepšího hráče Go na světě, o 10 let dříve, než jsme čekali. 
V USA mladí právníci již nedostávají práci. Díky technologii IBM Watson získáte právní 
poradenství (zatím pro více či méně základní věci) během několika vteřin, s 90% přesností ve 
srovnání s 70% přesností, když to dělají lidé. Takže pokud studujete práva, okamžitě s tím 
skončete. V budoucnosti bude o 90% méně právníků, zůstanou pouze výjimeční mezioboroví 
specialisté. 
 
Watson již pomáhá zdravotním sestrám diagnostikovat rakovinu, je čtyřikrát přesnější než 
zdravotní sestry. Facebook nyní má software pro rozpoznávání vzoru, který dokáže rozpoznat tváře 
lépe než lidé. V roce 2030 budou počítače inteligentnější než lidé. 
 
Autonomní vozy: V roce 2018 se veřejnosti představí první samořiditelný autonomní automobil. 
Okolo roku 2020 začne být narušováno celé toto průmyslové odvětví. Už nebudete chtít mít vůz. 
Zavoláte si auto telefonem, objeví se na vaší adrese a doveze vás k cíli. Nebudete je muset 
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zaparkovat, zaplatíte pouze za ujetou vzdálenost a může při cestě něco dělat. Dnešní malé děti 
nikdy nedostanou řidičský průkaz a nikdy nebudou vlastnit vůz. 
 
To změní města, protože na to budeme potřebovat o 90-95% méně aut. Můžeme pak přeměnit 
bývalá parkovací místa na parky. Každým rokem zemře 1.2 milionu lidí v celosvětových dopravních 
nehodách. Dnes máme jednu nehodu každých 60.000 km (100.000 km), s autonomní jízdou, to 
klesne na 1 nehodu za 10 milionů km. To každoročně ušetří 1 milion životů. 
 
Většina automobilových společností nepochybně zbankrotuje. Tradiční automobilové společnosti 
zkoušejí evoluční přístup a staví jen čím dál lepší auto, zatímco tech společnosti (Tesla, Apple, 
Google) mají revoluční přístup a staví počítač na kolech. Mnoho inženýrů z Volkswagenu a Audi je 
z Tesly naprosto zděšeno. Pojišťovny budou mít obrovské problémy, protože bez nehod se pojištění 
stává 100x levnějším. Jejich model pojištění automobilů zmizí. 
 
Trh s nemovitostmi se promění, protože když můžete pracovat po cestě, lidé se přesunou dál, aby 
mohli žít v krásnější čtvrti. Elektrické automobily se stanou hlavním proudem kolem roku 2020. 
Města budou méně hlučná, protože všechny nové automobily budou fungovat s elektřinou. 
Elektřina se stane neuvěřitelně levnou a čistou: solární produkce elektřiny roste exponenciálně po 
dobu 30 let, ale až nyní vidíte drtící dopad. 
 
V loňském roce bylo celosvětově instalováno více solárních zdrojů energie, než fosilních. 
Energetické společnosti se zoufale snaží omezit přístup k síti, aby zabránily konkurenci domácích 
solárních instalací, ale to jednoduše nemůže pokračovat … technologie se o tuto jejich protistrategii 
postará. A co ne tak slunečné státy jako Michigan, Washington a Oregon? 
 
S levnou elektřinou přichází levná a dostupná voda. Odsolení slané vody nyní vyžaduje pouze 2 
kWh na metr krychlový (5,30 CZK slovy: pět korun třicet haléřů). Na většině míst nechybí voda, 
chybí jen pitná voda. Představte si, co bude možné, pokud někdo může mít tolik čisté vody, kolik 
chce, téměř bez nákladů. 
 
Zdraví: Letos bude vyhlášena cena Tricorder X. Existují firmy, které vytvoří zdravotnický přístroj 
(nazývaný “Tricorder” od Star Treku), který pracuje s telefonem, který naskenuje vaši sítnici, 
pořídí vzorek vaší krve a do kterého si dýchnete. Přístroj pak zanalyzuje 54 biologických markerů, 
které identifikují téměř jakoukoli nemoc. Bude to levné, takže za pár let budou mít všichni na této 
planetě přístup k lékařské analýze na světové úrovni, téměř zdarma. 
 
3D tisk: Cena nejlevnější 3D tiskárny se snížila z $ 18,000 na 8.460 CZK za 10 let. Zároveň se staly 
100 krát rychlejšími. Všechny hlavní obuvnické společnosti již zahájily 3D tisknutí bot. Některé 
náhradní díly letadel jsou již dnes 3D tištěny na vzdálených letištích. Mezinárodní kosmická 
stanice již nyní disponuje tiskárnou, která eliminuje potřebu velkého množství náhradních dílů, 
které v minulosti používali. Na konci letošního roku budou mít nové smartphony možnosti 3D 
skenování. Potom si můžete 3D naskenovat nohy a vytisknout perfektní boty doma. V Číně již 3D 
vytiskli a postavili kompletní šestipatrovou kancelářskou budovu. Do roku 2027 bude 10% všeho, 
co se vyrábí, 3D tištěno. 
 
Obchodní příležitosti: Pokud přemýšlíte o pracovní pozici, nejprve si položte otázku: “Budeme to v 
budoucnosti vůbec mít?” A pokud odpověď zní ano, tak se zeptejte, jak toho můžete dosáhnout 
dříve. Pokud to nefunguje s vaším mobilem, zapomeňte na to. Jakákoli myšlenka určená k úspěchu 
ve 20. století je odsouzena k neúspěchu v 21. století. 
 
Práce: 70-80% pracovních míst v příštích dvaceti letech zmizí. Vzniknou spousty nových 
pracovních míst, ale není jasné, zda v tak krátké době bude takových míst dostatek. 
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Zemědělství: V budoucnu bude v prodeji zemědělský robot za 2115 CZK. Zemědělci ve třetích 
zemích světa se pak budou moci stát manažery svého oboru, místo aby pracovali celý den na svých 
polích. 
 
Aeroponie bude potřebovat mnohem méně vody. První petriho miska produkující telecí maso je 
nyní k dispozici a v roce 2018 to bude levnější, než hovězí z krávy. Právě nyní krávy využívají 30% 
všech zemědělských ploch. Představte si, když už ten prostor nebudou potřebovat. 
 
Existuje několik startupů, které na trh brzy přivedou hmyzí proteiny. Obsahují více bílkovin, než 
maso. Bude to označen jako “alternativní zdroj bílkovin” (protože většina lidí stále odmítá 
myšlenku stravování se hmyzem). 
 
Pak se ovšem naskýtá otázka: Budou naši potomci ještě chodit na rande? Podle odpovědi na tuto 
otázku můžeme být pesimisté či optimisté. A ještě doufejme, že zůstanou jaro, léto, podzim a zima. 
I ta zima může být krásná – viz snímek níže.  
 

 
 
 
 

II. rozšířené vydání knihy „Osady a 
samoty Zadních hor v historii a 

v obrazech“ 
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V listopadu 2014 jsme vydali druhou knihu série beskydských knih s názvem OSADY a SAMOTY 
ZADNÍCH HOR v historii a v obrazech. Je to již bezmála pět let, kniha je dávno rozebraná a mnozí 
občané neustále projevují zájem o její získání. Což také zřejmě svědčí i o její kvalitě. Proto jsme se 
rozhodli v roce 2019 vydat její druhé, poněkud rozšířené vydání. Je to pro vydavatele vždy určité, 
především ekonomické riziko, ale spoléháme opět na podporu čtenářů, spolupracovníků, okolních 
obcí a podnikatelských subjektů. Jaká vlastně byla (a bude) ona kniha? Na první stránce jsme ji 
uvedli textem „V království Zadních hor“ z něhož vyjímáme věty stále aktuální:   
 

  Zastavme se a zamysleme se nad tím, co vlastně způsobilo jakousi velice oduševnělou krásu 
Zadních hor. Jistě, nelze pominout zcela zvláštní roli přírody. Snad nikde jinde se s postupem 
času nevytvořila tak úžasná a jedinečná přírodní scéna, v níž střídavě hrají hlavní roli les a 
člověk. Les nejprve zcela pohltil onu obrovskou prostoru, plnou zvlněných kopců, kamení, břehů 
říček, řek a potoků, a vytvořil tak zdánlivě neprostupnou hradbu zelené masy, která 
představovala jednoznačně danou suverénní lokalitu plnou jedlí, smrků, dubů, jasanů, kaštanů, 
travin, květů a dalších neuvěřitelně rozmanitých druhů říše rostlinné. Když postavena byla tato 
hradba veskrze přírodní, přichází člověk. Nikoli s technikou a s metodami přírodě nepřátelskými. 
Přichází s jistou pokorou vzít si kus půdy, který hodlá nejprve spásat ovcemi a později kultivovat 
svými nástroji, aby zde současně vystavěl svá sídla. A les ustupuje. Nerad. Nečekaně je 
zahřívána jeho půda kulturami ze života zvířat i lidí, jež zde zanechávají stopy, které mu svědčí. 
Spásání trávy posiluje rostoucí les a začíná vznikat kouzlo neuvěřitelně krásného prostoru, které 
by nevymyslel sebelepší lesní architekt. Postupem času se boj stává potřebně nerozhodným a 
oběma soupeřícím živlům je povoleno vytvářet krásno. Tak vznikaly osady a samoty Zadních 
hor.  
 
Lidé, přicházející do těchto původně nehostinných míst, přiznali nepsané právo těm, kteří zde 
byli první, aby osady a samoty nesly na věky věků jejich jména. Ti první dnes mnohdy upadli 
v zapomnění, pouze nám je oživují názvy, které zdomácněly, zkrásněly a staly se součástí půvabu 
země, do které tak – nejdřív doslova a nyní symbolicky – vrostli. Leč život odtud nezmizel. 
Z komínů chaloupek stoupá kouř a za nimi se stále ještě pasou ovce, kozy a drůbež. Lidé 
uchovávají v paměti legendy, historky, příhody, jejich kroniky nebo alba skrývají zažloutlé 
snímky jejich předků nebo předchůdců.  
 
A tak si připomeňme, co bylo (a bude) obsahem této skvělé knihy:   
Jejím základem je deset úžasných příběhů. Ten první s názvem Zvuky flétny z Visalají 
připomíná část života ostravského stavitele, známého pod jménem Jan Rubý. Jezdil na rekreaci do 
Visalají, Ostrava mu vděčí za podobu dnešní Nové radnice, stavěl zde i Hornický dům (dnes palác 
Elektra) a Beskydy mu mimo jiné vděčí za Tanečnici. Úzce spolupracoval s generálním ředitelem 
Vítkovických kamenouhelných dolů v Ostravě ing. Eduardem Šebelou. Úžasná firma Kolář & Rubý.  
 

Byla jsem u toho, když hořela – vyprávění nájemkyně původní „Masarykovy chaty  KČST na 
Bezkydě“ Marie Růžičkové. Dne 7. března 1952, kdy oblíbená turistická chata (postavená v letech 
1923 - 1924) kompletně shořela. První kompletní svědectví o požáru. 
 

Třetí příběh se jmenuje Bílá, konečná stanice. Je o stavbě železnice do Bílé, ale také o zajímavém a 
naplněném životě olomouckého arcibiskupa Františka Saleského Bauera, čestného člena Pohorské 
jednoty Radhošť, z pera olomoucké historičky Jitky Jonové. 
  
Tam ve volnosti, vysoko na stráni nad Ostravicí. To je titulek příběhu, jehož hlavními aktéry jsou 
mladá budoucí herečka Irena Kačírková z Ostravy (její tatínek zde měl velké kožešnictví) a 
zaměstnanec pily v Ostravici, budoucí skvělý básník Josef Kainar. Setkávali se za války ve Starých 
Hamrech v chalupě krejčího Zápalky. 
Pátý příběh: Všechno to vlastně zavinil nakladatel Promberger. Je o malíři Adolfu Kašparovi, 
který také miloval Beskydy, a když v roce 1934 zemřel, přestěhovala se jeho žena Jitka do Starých 
Hamrů. Žačka Antonína Dvořáka byla mimo jiné také vášnivou turistkou. A tak zde postavila svého 
času velice oblíbený penzion Ostravačka. A olomoucký nakladatel Promberger? Ten jako první 
rozpoznal vynikající výtvarné nadání Adolfa Kašpara a vydával knihy s jeho ilustracemi.  
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Parsifal chodil přes Bumbálku. Šestý příběh knihy. Je z doby druhé světové války, kdy přes chatu 
Bumbálka chodili na Slovensko a zpět odbojáři, bojovníci proti fašismu ze skupiny Parsifal. Ovšem 
za vydatné pomoci chataře Roberta Seiferta a jeho družky Anežky Bordovské.  
 

Paní nadlesní Marie Kolibabeová byla dcerou Františka Maliny, posledního dědičného fojta 
z Horní Bečvy. Vášnivá tanečnice, žena arcibiskupského lesníka z Podolánek Jana Kolibabe. Příběh 
se jmenuje Tanečnice z Podolánek. Popsala ho v knize „Černí myslivci“ Růžena Svobodová. 
 

Osmý příběh: Maryčka Magdonova. Neustále vzrušující událost z básnického díla Petra Bezruče. 
Nečekané podrobnosti o tom, kdo stál modelem ostravskému sochaři Augustinu Handzelovi, 
autorovi mnoha havířských výjevů, pro jeho sochu Maryčky umístěné nedaleko vodní nádrže 
Šance.  
 

Příběh polního kuráta Methoděje Kubáně, nazvaný Generál z Horní Bečvy, je příběhem devátým. 
Neuvěřitelné životní peripetie muže, jehož život vyhasl v březnu 1942 v Dachau a jehož památku 
stačil ještě v srpnu 1947 uctít arcibiskup pražský a primas český ThDr. Josef Beran.  
 

Poslední příběh je dost symbolický a zdánlivě obyčejný. Pod názvem Obyčejný život lesníkův 
vypráví o zcela „obyčejném“ životě lesníka Herberta Rechtenberga (1905–1981). Čtyřicet let se 
staral o les. A lesy si podobné postavy pamatují, ne, že ne.  
 
Dále v knize naleznete: historické pohledy na minulost hornických a hutnických osad – Kunčic pod 
Ondřejníkem, Čeladné, Ostravice, Starých Hamer a Frýdlantu nad Ostravicí. Vyprávění o slučování 
a rozlučování obcí Ostravice, Bílá a Staré Hamry. O školách v obcích, také o lulkaních a o 
zajímavostech na Bílém Kříži. Prohlédnete si „Obrázkovou cestu“ na Javořinku a připomenete si 
básnířku Františku Pituchovou. A také „básnířku folkloru“ Věru Šejvlovou. Dozvíte se, jak vznikaly 
osady a samoty Starých Hamer a navštívíte s dvěma fotografy prales Salajka. Sem se po sedmdesáti 
letech vydal po stopách geniálního fotografa JUDr. Rudolfa Jandy náš spolupracovník, fotograf 
Petr Pazdírek. Krásné černobílé snímky prvního a barevné snímky druhého fotografa jsou 
unikátní. 
 
Kniha je oproti původnímu vydání rozšířena o sedmdesát stran. A v nich najdete také řadu příhod 
z prostředí hornického a hutnického spojených s Beskydami. Například: Krutý osud hornického 
synka, učitele a spisovatele Frana Směji 1904–1986 (jeho ženou byla rodačka z Čeladné), Každý 
den pěšky na šachtu: neuvěřitelný příběh rodáka z Ostravice, Jako první projektoval košicko-
bohumínskou dráhu – vědec a geolog Ludwig Hohenegger (1807–1864), který se mimo jiné 
zasloužil o modernizaci těžby beskydských pelosideritů (svého času byl po něm pojmenován důl 
v Karviné) a jiné.  
 
Kniha vyjde opět ve formátu A4, s tvrdými deskami, na křídovém papíře, s množstvím černobílých 

a barevných fotografií, v rozsahu 480 stran. V nákladu 2000 kusů. 
Cena tradičně a pouze 490, 00 Kč. 
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FOTO PRO DNEŠNÍ DEN 
 

 
Tak to mi udělali radost. Tohle je věž radnice v Klášterci nad Ohří, kde jsem jako dítě vyrůstal. Krásné 
město to původně bylo. Ale radnice kupodivu zůstala. Vzpomínek mám spoustu. V květnu 1945 se novému 
zmocněnci pošty soudruhu Sivoňovi zalíbila jedna osmnáctiletá sudetská Němka, takže ji „vyčlenil“ 
z transportu vyhnání. K jeho cti je třeba říci, že si ji později vzal a ona se stala listonoškou. Jak jinak. Je 
tomu již neuvěřitelných 66 let. Někdy počátkem jara 1953 jsem šel do školy a potkal v naší ulici paní 
listonošku Sivoňovou. Zmohutněla za tu dobu…leč přivinula si mě na její obrovská prsa a mezi 
opravdovými slzami mi opakovala: Petříčku, soudruh Stalin umřel. Dodnes nechápu, jak se mohla za 
pouhých osm let od roku 1945 naučit, že právě ona by měla lkát nad smrtí Stalinovou. Ale podobných 
příkladů z historie známe více a některé jsou ještě tragikomičtější… (le) 
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PETROUŠKOVY PŘÍHODY (1000) 
Jubilejní tisícáté 
Je cosi shnilého ve státě dánském… Nic proti Dánům, to jsem si, jak jistě chápete, vypůjčil z 
Hamleta. A tak vám uvažuji nad následujícími příběhy některých lidí. Slyšte je, prosím. 
Vynikající chirurg František Chvostek (1835 - 1884) z Místku byl třetím dítětem místního 
koželuha Chvostka. Přesto vystudoval gymnázium v Těšíně a ve Vídni medicínu, později se stal 
známým a vyhledávaným chirurgem.  

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870) syn ševcův, si vydělával na středoškolská studia vyučováním 
hry na klavír.  

Syn hodináře ze Žamberka Eduard Albert, pozdější přednosta vídeňské chirurgické kliniky, 
maturoval v Hradci Králové jen díky tomu, že dával kondice a nekupoval si knihy – musel si 
látku pamatovat. V roce 1861, po maturitě, přišel do Vídně se 14 zlatými v kapse. Po dvanácti 
letech byl profesorem chirurgie.  

Budoucí ministr financí Alois Rašín byl devátým potomkem pekaře a rolníka Františka Rašína v 
Nechanicích u Hradce Králové, maminka se starala o domácnost. Na gymnáziu ho osvobodili od 
školného, protože se dobře učil. Na vše ostatní si musel vydělat.  

Třetí dítě hajného Floriana Bohdalka ze Skřipova v okrese Opava, Vincenz Alexander, se mimo 
jiné proslavil tím, že jako vynikající lékař vedl balzamování těla posledního korunovaného 
českého krále a markraběte moravského Ferdinanda I. Dobrotivého. 

Úžasná česká zpěvačka Tereza Stolzová (mimo jiné představitelka Aidy) byla devátým dítětem 
řezníka Jana Stolze z Kostelce nad Labem. Vystudovala pražskou konzervatoř jako dvě její starší 
sestry dvojčata Ludmila a Františka.  

Český spisovatel a filolog Josef Jungmann byl šestým dítětem v rodině ševce Jungmanna v 
Hudlicích. Po něm přišly na svět ještě další čtyři děti.  

Jan Janošík, hostinský a rolník z Vrbátek, se musel znovu oženit – žena mu předčasně zemřela a 
neměl se kdo starat o početnou rodinu. Jeden ze sirotků, synek Jan, později profesor MUDr. Jan 
Janošík je znám jako zakladatel české vědecké anatomie.  

Když řezník, tatínek František poslal svého nejstaršího syna Antonína, prvního z osmi dětí s 
krávou na trh, syn se vrátil bez krávy i bez peněz, protože mu kráva utekla. Tatínek pochopil, že z 
nejstaršího řezník nebude, a nechal ho, ať se tedy věnuje té své hudbě. Tak se zrodil Antonín 
Dvořák, který se měl zpočátku co otáčet. Mimo jiné dával hodiny klavíru.  

František Syllaba byl nemanželským dítětem podruhyně Marie Syllabové, nakonec se vypracoval 
na mistra krejčovského. Měl celkem osm dětí, předposlední Ladislav je znám jako profesor 
MUDr. Ladislav Syllaba, mimo jiné i osobní lékař Masarykův.  

Podobných příběhů bych mohl uvádět stovky. A teď mi řekněte, kde všichni ti ševci, řezníci, hajní, 
koželuhové, krejčí, hodináři a rolníci, mající většinou velmi početné rodiny, vzali na to, aby jejich 
děti mohly nejen vystudovat, ale stát se výraznými osobnostmi ve svých oborech? Jak se to 
mohlo stát, když jejich děti neměly školní obědy zadarmo a nota bene vyrůstaly (a studovaly) v 
zemi, kterou stále ještě někteří málo vzdělaní levičáci označují za „žalář národů“. Takže je to v 
těch obědech, nebo ne? Pokud ne, tak platí zřejmě ona věta Shakespearova…  



22 
 

SMĚJEME SE:  

 
 

Dnes má svátek MIROSLAV. Zítra, ve čtvrtek TOMÁŠ. V pátek 
GABRIELA, v sobotu FRANTIŠKA, v neděli VIKTORIE, v pondělí 

ANDĚLA, ANGELIKA, v úterý ŘEHOŘ a ve středu RŮŽENA. 
Nezapomeňte jim blahopřát. 
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